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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS sarunas ar Finanšu ministriju
6. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) un Finanšu ministrijas (FM) sarunu pirmā
kārta, kurā tika pārrunāti LPS un Ministru kabineta
2019. gada vienošanās un domstarpību protokola
projektā iekļautie jautājumi.

Protokolā būtiskākā, protams, ir pašvaldību ieņēmumu sadaļa. Attiecībā uz nodokļu ieņēmumiem
LPS prasība bija nodrošināt, ka atbilstoši likumam
par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018.–2020. gadam 2019. gadā pašvaldību nodokļu ieņēmumi
kopā ar speciālo dotāciju ir 19,6% no kopbudžeta
nodokļu ieņēmumiem (neieskaitot valsts sociālās

nistru kabineta 2019. gada protokolā.

apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai). Valdības
piedāvājums pašvaldībām ir paredzēt iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus kopā ar speciālo dotāciju ne mazāk kā 1,47 mljrd. eiro apmērā
atbilstoši kopš 2019. gada 1. janvāra noteiktajam
sadalījumam pa pašvaldībām, kā arī garantēt pašvaldībām piekrītošā IIN prognozi 100% apmērā. Valdības piedāvājums nozīmē, ka salīdzinājumā ar pagaidu budžetā 2019. gadam paredzēto finansējumu
pašvaldībām IIN un speciālās dotācijas kopsumma
nemainīsies, tādējādi nebūs izmaiņu arī pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas aprēķina rezultātos (iemaksu
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un dotāciju
no fonda apmēros, izlīdzinātajos vērtētajos ieņēmumos). Pašvaldību pārstāvji sarunu gaitā norādīja, ka izprot sarežģīto situāciju ar 2019. gada valsts
budžeta veidošanu, tomēr attiecībā uz nākamajiem
gadiem ir ļoti svarīgi ievērot 19,6% pašvaldību nodokļu ieņēmumu proporciju valsts konsolidētajā
kopbudžetā un šo apņemšanos fiksēt arī LPS un Mi-

Sarunās tika skatīti arī vairāki citi jautājumi: pašvaldību aizņemšanās un ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespējas, mērķdotācijas apjoms pašvaldību
autoceļiem un ielām, jaunu īres māju būvniecības
finansēšanas nosacījumi, visas valstij piekritīgās
mantas uzskaite u.c.
Nākamās (noslēdzošās) LPS un FM sarunas plānotas
21. februārī. Ministru kabineta un LPS 2019. gada
vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana paplašinātajā Ministru kabineta komitejas sēdē notiks 4. martā, savukārt protokola izskatīšana LPS Domes sēdē – 5. martā.
Pēc FM pārstāvju teiktā, 2019. gada valsts budžeta
projektu Saeimā iecerēts iesniegt 8. martā, bet budžeta pieņemšana Saeimā plānota 3. aprīlī.
Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēde

Par aktualitātēm deinstitucionalizācijas (DI) procesā – LM apzinātajām reālajām pašvaldību izmaksām plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas
plānā noteikto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izveidei, identificētajām problēmām un
risinājumiem – informēja Labklājības ministrijas

6. februārī notika LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, ko vadīja komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks.
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(LM) ES struktūrfondu departamenta direktore
Sarmīte Uzuliņa. Viņa pastāstīja, ka līdz pagājušā
gada 20. decembrim tika apkopota informācija par
plānotajām izmaksām pašvaldību projektos, kur
bija jānorāda izmaksu sadalījums pa galvenajām
izdevumu kategorijām, sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu sniegšanas vietu skaits, kas tiks izveidotas vai attīstītas, un citi rādītāji. Pašvaldības,
kuras nav paspējušas to izdarīt, aicinātas iesniegt
informāciju, īpaši, ja plānots sadārdzinājums. Šī informācija nepieciešama, lai varētu Eiropas Komisijai pamatot papildu finansējumu.

Alvars Šteinbergs.

Komitejas sēdē par savu darbu atskaitījās trīs apvienības – Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības (LPSDVA) Valdes priekšsēdētāja
Iveta Sietiņsone, Bāriņtiesu darbinieku asociācijas
(BDA) Valdes priekšsēdētāja Aurika Zīvere un Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības (LPSAIA) Valdes priekšsēdētājas vietnieks

Vairāk skatiet šeit.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

kiem vides jautājumiem, un to vadīja komitejas
priekšsēdētājs Guntis Gladkins.

Šajā dienā notika arī LPS Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejas sēde, kas bija veltīta vairā-

Izskatot darba kārtības pirmo jautājumu par piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrāciju,

Sēdes noslēgumā LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte aicināja sniegt viedokli par MK noteikumiem nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta”, kā arī informēja par ieceri uz nākamo Novadu apvienības Valdes
sēdi februāra beigās aicināt labklājības ministri, lai
noskaidrotu viņas viedokli un diskutētu par pašvaldības interesējošiem jautājumiem.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.
lv sadaļā Tiešraides, videoarhīvs vai sekojot šai saitei.
Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste
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Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Informācijas analīzes daļas Ķīmisko vielu un
bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs Intars Cakars
informēja par INSURE projektā izveidoto piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru (PPPV)
un paredzamajām likumdošanas izmaiņām. LPS
iebildumus un priekšlikumus MK noteikumu projektam “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu
apzināšanas un reģistrācijas noteikumi” pauda LPS
padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra
Bērziņa, uzsverot bažas par iespējamo pašvaldību
kompetences paplašināšanu un papildu administratīvā sloga uzlikšanu. LPS rosina izveidot darba
grupu, iekļaujot tajā arī pašvaldību pārstāvjus.

dabas aizsardzības plāna izstrādē un sabiedrības
informēšanas nozīmi. Arī par šo dokumenta projektu LPS ir vairāki iebildumi un priekšlikumi. (LPS
viedokli par abiem MK noteikumu projektiem skatiet prezentācijās šeit).
Par ES projektu “Inovatīvie pārvaldības risinājumi bīstamo vielu emisiju samazinājumam pilsētu teritorijās Baltijas jūras reģionā” (NonHazCity)
pastāstīja Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta projekta koordinatore Larisa Ābelīte. Šo
projektu Rīgas pašvaldība īsteno ar Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam palīdzību, un tā mērķis ir
sniegt labāku izpratni par bīstamajām vielām, vides
un veselības riskiem, kaitīgo vielu avotiem, alternatīvām un risinājumiem.

Ar MK noteikumu projektu “Noteikumi par īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības
plāna saturu un izstrādes kārtību” iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste, kura uzsvēra pašvaldību lomu

Sēdes videoieraksts pieejams šeit.
Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Diskusija par drošu vidi slēgtās un atklātās
ūdenstilpēs

noslīcis 131 cilvēks, tajā skaitā bērni, bet pērn no
ūdenstilpēm izcelti 112 cilvēki. Tāpēc tik svarīgi zināt un ievērot drošību pie ūdeņiem un nodrošināt
drošu vidi slēgtās un atklātās ūdenstilpēs.
To vēlreiz un vēlreiz atgādināja visi diskusijas dalībnieki – LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa, Slimību profilakses centra Veselības statistikas nodaļas veselības aprūpes statistiķe Ilze Maļkeviča, Latvijas Peldēšanas federācijas
(LPF) prezidents Aivars Platonovs, Latvijas Ārstu
biedrības Valdes loceklis, NMPD ārsta speciālista
brigādes ārsts, anesteziologs, reanimatologs Roberts Fūrmanis, LPF Valdes loceklis un peldbaseinu sertificēšanas komisijas vadītājs Ģirts Treiguts,
EOC peldbaseinu un peldētapmācības programmu
vadītājs Gustavs Zālītis, Rīgas pašvaldības policijas
Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes
galvenais speciālists Jānis Skrims un VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Kristaps Eklons. Visi runātāji vienojās, ka šī saruna jāturpina augstākā līmenī.

Foto: Renāte Franke, “Elektrum olimpiskais centrs”

8. februārī Mārupes Kultūras namā norisinājās
diskusija “Ko nezinām par drošību pie ūdens”,
ko rīkoja LPS sadarbībā ar Mārupes novada domi,
Latvijas Peldēšanas federāciju (LPF) un “Elektrum
olimpisko centru” (EOC).
Diskusiju atklāja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis,
kurš uzsvēra izvēlētās tēmas nozīmi, jo Latvijā uz
100 000 iedzīvotāju ir visaugstākais noslīkušo skaits
Eiropā. Saskaņā ar VUDG datiem 2017. gadā Latvijā

Vairāk lasiet šeit.
Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

4

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
Seminārs par konkurences kropļojumiem
tūrisma un viesmīlības jomā: mīti un
patiesība

domes loceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins.

13. februārī Preiļu Kultūras centrā (Preiļos, Raiņa
bulvārī 28) notiks diskusiju seminārs “Mīti un patiesība par publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības jomā”,
uz kuru aicināti uzņēmēji un pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju (nozaru asociāciju, uzņēmējus pārstāvošo organizāciju) pārstāvji.

15:00–16:30 – Prezentācijas un diskusija par pašvaldību realizēto projektu ietekmi uz ekonomisko
aktivitāti tās teritorijā:
Stikla pūšanas darbnīca Latgales Mākslas un
amatniecības centrā Līvānos – centra vadītāja
Ilze Griezāne
Lūznavas muiža – sociāli ekonomiskās izaugsmes veicinātāja Rēzeknes novadā – Lūznavas
muižas vadītāja Iveta Balčune
Pašvaldību un uzņēmēju veidotais tūrisma piedāvājums Latgalē – Ludzas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Līga Kondrāte
Tūrisma tirgus situācija Rēzeknes pilsētā – Rēzeknes Tūrisma attīstības centra vadītāja Jeļena
Kijaško
Krāslava – Latgales kulinārā mantojuma centrs –
Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs
Preiļu parka attīstība un pils rekonstrukcija: uzņēmēju darbības platformas nodrošinājums no
pašvaldības puses – Preiļu muižas kompleksa un
parka attīstības koncepcijas vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova

14:00–15:00 – Pārtraukums.

Dalībnieku pulcēšanās plkst. 11:30 pie Preiļu Kultūras centra, lai Preiļu novada domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas un Preiļu muižas kompleksa
un parka attīstības koncepcijas vadītājas Sandas
Čingules-Vinogradovas vadībā dotos iepazīties ar
Preiļu pils rekonstrukcijas gaitu un darbu veicēju
SIA “Preiļu celtnieks” būvuzņēmēju Egīlu Stikānu.
Dienas kārtība:
12:00–12:30 – Dalībnieku reģistrācija (Preiļu Kultūras centrā).
12:30–12:40 – Semināra atklāšana – Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs.
12:40–13:00 – Publiskā un privātā sektora konkurences problēmas: uzņēmēju pieredze un ieteikumi – Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs”
prezidente Asnāte Ziemele.

16:30–17:00 – Par drošību un ekonomisko dimensiju un tās ietekmi uz Latgales reģionu kā ES ārējo
robežu – LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane.

13:00–13:30 – Konkurences tiesību pārkāpumu
identificēšana, negodīga konkurence – Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

17:00 – Noslēgums.
Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

13:30–14:00 – Kā Valsts kontrole vērtē pašvaldību
iesaistīšanos komercdarbībā – Valsts kontroles pa-
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Videokonference par iespēju pašvaldībām
pieteikties bezmaksas kiberdrošības
auditam

* VARAM pieredze centralizētas IS drošības pārvaldības organizēšanā – Valsts reģionālās attīstības
aģentūras Informācijas sistēmu drošības pārvaldības nodaļas vadītājs Arnis Vārslavs.
* Kiberdrošības audits – pašvaldību iespēja kiberdrošības risku minimizēšanai – finanšu audita un
biznesa konsultāciju uzņēmuma “KPMG” IT konsultāciju vadītājs Kaspars Iesalnieks.

Lai aktualizētu kiberdrošības jautājumus Latvijas
pašvaldībās un iepazīstinātu pašvaldību vadītājus
un IT vadītājus ar iespēju pieteikties vietnes kiberdrošības bezmaksas pārbaudei jeb kiberdrošības
auditam, kā rezultātā varēs identificēt nepilnības
datu drošības sistēmās un saņemt ekspertu ieteikumus drošības uzlabošanai, 14. februārī plkst. 10
Latvijas Pašvaldību savienībā norisināsies videokonference “Cik kiberdrošas ir Latvijas pašvaldības?”.

Atbildes uz jautājumiem konferencē sniegs Ventspils Digitālā centra direktors Egons Spalāns un
VARAM Publisko pakalpojumu departamenta biznesa procesu analītiķis Valdis Supe.

Videokonferences programma:

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Konferenci varēs skatīt tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā Tiešraides, videoarhīvs vai sekojot šai
saitei; tajā iespējams piedalīties arī klātienē LPS
telpās (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

* Kiberdrošība Latvijas pašvaldībās: realitāte, nevis
zinātniskā fantastika – LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos Guntars Krasovskis.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

Videokonference par e-paraksta
izmantošanu

stu. Tas Latvijā darbojas jau diezgan ilgi, tomēr vēl
aizvien daudzi nezina, ko iesākt ar saņemto edoc
konteineru, kur un kā pārbaudīt paraksta derīgumu, kā no konteinera eksportēt dokumentu, kā
pareizi parakstīt dokumentu, lai neveidotos konteiners konteinerā, utt.
Šie un vēl citi piemēri tiks apskatīti videokonferencē, ko organizē LPS sadarbībā ar Latvijas Valsts
radio un televīzijas centru. Videokonference par
elektroniskā paraksta praktiskās izmantošanas pieredzi notiks 15. februārī plkst. 10 LPS 4. stāva zālē,
un to varēs skatīties LPS vietnes sadaļā Tiešraide,
videoarhīvs – Tiešraide vai atverot šo saiti.
Tiem, kas vēlas videokonferencē piedalīties klātienē, lūgums iepriekš to paziņot, sūtot pieteikumu uz
e-pasta adresi guntars.krasovskis@lps.lv.

Šogad e-paraksta izmantošana kļuvusi vēl plašāka,
jo atcelta maksa par elektroniskā paraksta laika zīmogiem. Līdz ar to gan iestādes, gan iedzīvotāji ir
ieguvuši iespēju ikdienā plašāk izmantot e-parak

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos
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EIROPĀ UN PASAULĒ
Rumānijas prezidentūra ES Padomē
akcentē pašvaldību lomu kohēzijas
stiprināšanā

kohēziju kā pamatvērtību visos tās aspektos – politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā.”
Vērtējot Rumānijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātes, Latvijas delegācijas ERK
vadītāja vietnieks LPS priekšsēdis Gints Kaminskis
uzsvēra kopīgu vērtību un sadarbības nozīmi valsts
labklājības veicināšanā: “Atzinīgi novērtēju prezidentvalsts Rumānijas akcentēto sadarbības nozīmi
un pašvaldību iesaisti. Tas ir ļoti svarīgi gan Eiropas
Savienības, gan nacionālā līmenī, jo valsts attīstība nav iespējama bez sadarbības ar pašvaldībām
un to līdzdalības. Daudzi jautājumi pašvaldībām ir
labāk zināmi, tāpēc, kopīgi domājot par attīstību,
būtu jāveido sinerģija starp pašvaldībām un valdību, lai abpusēji izmantotu katrai pusei labāk zināmo, daudzpusīgo informāciju.”

Foto: Eiropas Reģionu komiteja

Rumānija ir Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts no šā gada 1. janvāra līdz jūnija beigām.
Šī būs arī pirmā prezidentūra, kuras komandu veidos
trīs valstis – Rumānija, Somija un Horvātija. Atbilstoši šīs trīs prezidentvalstu komandas darba programmai un ņemot vērā tās vadmotīvu “Kohēzija – kopīga
Eiropas vērtība”, Rumānija par savu galveno prioritāti izvirzījusi Eiropas pilsoni. Pilsoņu ieguldījums
iekļauts prezidentūras darba kārtībā, tādējādi nodrošinot Padomes prioritāšu atbilstību un likumību,
kā arī uzlabojot to nepārtrauktību. Rumānijas prezidentūra par galveno prioritāti noteikusi ES nozīmi
kohēzijas jomā, pievēršoties visiem tās aspektiem –
ekonomiskajai, sociālajai un politiskajai kohēzijai.

6. februārī Briselē notikušajā Eiropas Reģionu komitejas (ERK) plenārsesijā Rumānijas premjerministre Vasilika Viorika Denčile uzsvēra, ka šajos arvien pieaugošā populisma laikos Eiropas kohēzijas
stiprināšana ir pats svarīgākais, un tam vajag pilnīgu visu vietējo un reģionālo pašvaldību atbalstu.
Vēršoties pie ERK locekļiem, Rumānijas premjerministre sacīja: “Jūs esat saikne starp Eiropas Savienības politiku un pašvaldībām! Eiropa patlaban
saskaras ar daudziem izaicinājumiem, un mums
jāparāda vienotība un solidaritāte. Tāpēc Rumānijas prezidentūra Eiropas Savienībā koncentrējas uz

Eiropas Komisijas pārstāvis uzsver
pašvaldību nozīmi ilgtspējīgas attīstības
mērķu sasniegšanā

kas problēmas kā mājokļi, infrastruktūra, izglītība,
drošība un citas.
Forumā Eiropas Komisijas Starptautiskās sadarbības
un attīstības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors
Stefano Manservīzi uzsvēra pastāvīga, strukturēta
dialoga ar pašvaldībām lomu, jo lielākā daļa ilgtspējīgas attīstības mērķu jāsasniedz pašvaldību līmenī.

4.–5. februārī Briselē LPS un Latvijas delegācijas
Eiropas Reģionu komitejā pārstāvji piedalījās ERK
un Eiropas Komisijas rīkotajā forumā “Pilsētas un
reģioni attīstības sadarbībai. Vietējās un reģionālās
partnerības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai”. Forums
bija veltīts pašvaldību iesaistei attīstības sadarbībā
un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai kopīgi
veicinātu ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā un
partnervalstīs un risinātu tādas pašvaldībām būtis-

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede norādīja, ka
LPS jau vairākus gadus aktīvi iesaistās ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā Latvijas pašvaldībās, rīkojot diskusijas, kā arī organizējot aktivitātes
kopā ar bērniem un jauniešiem Jaunpils novadā.
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“Šogad plānojam turpināt rīkot aktivitātes sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai un
citām ieinteresētajām personām, kurām rūp mūsu
sabiedrības un valsts ilgtspējīga attīstība,” atklāja
Priede.
No Latvijas delegācijas forumā piedalījās Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā vadītāja
vietnieks un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS
ģenerālsekretāre Mudīte Priede un Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā locekle Jaunpils
novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.
Vairāk informācijas par forumu “Pilsētas un reģioni
attīstības sadarbībai. Vietējās un reģionālās partnerības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai” atradīsiet tam
veltītajā lapā.
Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja, padomniece
Eiropas Savienības jautājumos

LPS atzinumi valsts likumu un politiku
uzlabošanai

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu.
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli.
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā
paustos vietējās demokrātijas principus.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu.

LPS SNIEGTIE ATZINUMI
Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi desmit atzinumus par normatīvo aktu projektiem,
un četri no tiem ir nesaskaņoti, pārējie seši – saskaņoti.
Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas Izsludināša- Saskadatums nas datums ņojums

1.

VSS-84 – Rīkojuma projekts “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informāci04.02.2019. 31.01.2019.
jas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija – Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2))”
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Nē

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

VSS-75 – Plāna projekts “Attīstības sadarbības politikas plāns
2019. gadam”
VSS-70 – Noteikumu projekts “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”
VSS-50 – Informatīvais ziņojums “Par profesionālās izglītības
kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” iesaisti projekta nr. LLI-338 “Paradigmas maiņa no
“tradicionālajām” uz radošajām industrijām – pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” īstenošanā”
VSS-55 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu
valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns–Ropaži–Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai”
VSS-68 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts
robežas joslas ierīkošanai”
VSS-69 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas
joslas ierīkošanai”
VSS-60 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumos nr. 309 “Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža””
VSS-51 – Noteikumu projekts “Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi”
VSS-110 – Noteikumu projekts “Diasporas konsultatīvās padomes nolikums”

Pagājušonedēļ nosūtīti četri atzinumi par normatīvo aktu projektiem, ko LPS nesaskaņo:

05.02.2019. 24.01.2019.

Jā

07.02.2019. 24.01.2019.

Nē

07.02.2019. 24.01.2019.

Jā

07.02.2019. 24.01.2019.

Jā

07.02.2019. 24.01.2019.

Jā

07.02.2019. 24.01.2019.

Jā

07.02.2019. 24.01.2019.

Nē

11.02.2019. 24.01.2019.

Nē

11.02.2019. 07.02.2019.

Jā

VSS-60 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos nr. 309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” (skatiet
šeit);

VSS-84 – Rīkojuma projekts “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija – Jaunās paaudzes integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2))” (skatiet
šeit);

VSS-51 – Noteikumu projekts “Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi” (skatiet šeit).

VSS-70 – Noteikumu projekts “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (skatiet šeit);

Šie un iepriekšējo periodu dokumenti un LPS atzinumi pieejami LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ LPS nesaskaņojumi jeb šeit.
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LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI
7. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie
projekti:

kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumos nr.
690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem
ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem””

VSS-110 – Noteikumu projekts “Diasporas konsultatīvās padomes nolikums”

VSS-101 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

VSS-107 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos nr. 221
“Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas
energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī
energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu””

VSS-99 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu Raunas tilta atjaunošanas projekta
īstenošanai”

VSS-94 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55a k-1, Jūrmalā, pārņemšanu valsts
īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu”

VSS-109 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā”

VSS-98 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā
īpašuma Baznīcas ielā 40, Viļakā, Viļakas novadā,
nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā”

Visi Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) izsludinātie
projekti atrodami Ministru kabineta interneta vietnē: Tiesību aktu projekti/ Valsts sekretāru sanāk
smes/ Izsludinātie projekti jeb šeit.

VSS-96 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru

APSVEICAM!
Rīgai augsts novērtējums starptautisko
biznesa pakalpojumu centru jomā
Rīga un vairāki tajā esošie starptautiskie biznesa
pakalpojumu centri jau otro gadu pēc kārtas tika
pārstāvēti Centrālās un Austrumeiropas starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) apbalvošanas ceremonijā. Šogad to apmeklēja 81 SBPC, kā
arī vairāku pilsētu pārstāvji no 23 valstīm, kuri sacentās par starptautisku atzinību 25 dažādās nominācijās, par ko lēma starptautiska 28 ekspertu žūrija. Lielās konkurences apstākļos Rīga šogad ieguva
balvu nominācijā “Gada uzlecošā pilsēta”.
Pateicoties Rīgas pašvaldības ciešajai sadarbībai ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Ekonomikas ministriju un pārējiem SBPC sektora attīstības darba grupas sastāvā esošajiem partneriem, kā
arī to nepārtrauktu darbu ar sektora uzņēmumiem,
koncentrējoties uz tā saliedēšanu un popularizēšanu kā pilsētā, tā arī starptautiski, – darbs ir vainagojies ar nozīmīgu starptautiska mēroga atzinību.
10

Rīgas šogad iegūtā balva nominācijā “Gada uzlecošā pilsēta” parāda, ka uzņēmējdarbības vidi un
starpinstitūciju koordinēto sadarbību ar sektora
uzņēmumiem novērtējuši arī starptautiski eksperti.

Balvas šogad ieguva arī divi Rīgas SBPC: “Cognizant” – balvu nominācijā “Gada digitālo pakalpojumu uzņēmums” un “Circle K” – balvu nominācijā
“Gada SBPC Baltijā”.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
ERAF projektā “Deinstitucionalizācijas
procesu atbalsta sistēma, 1. kārta”
publicētas sešas datu kopas

* VDEĀVK uzskaitē esošās pilngadīgās personas ar
invaliditāti pēc invaliditātes smaguma pakāpes un
administratīvās teritorijas;
* VSAA administrēto pakalpojumu saņēmēju
skaits.
Sadarbības tīklu mērķis ir rosināt pašvaldību vadītājus, politiķus un administrācijas darbiniekus,
pašvaldību iestāžu un uzņēmumu darbiniekus kļūt
radošākiem, meklēt jaunus ceļus dažādu problēmu risināšanai, jaunievedumu procesā balstīties uz
kolēģu pieredzi un LPS atbalstu pašvaldības darbu
raksturojošo faktu vākšanā un analīzē.

2018. gada nogalē Labklājības ministrija publicēja
sešas datu kopas Latvijas atvērto datu portālā un
LPS salīdzināmo datu datubāzes informācijas sistēmā BLIS, kas tapusi 2013. gadā ar Norvēģijas Finanšu instrumenta atbalstu:
* sociāli apdrošināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sadalījumā pa dzimumiem un pēc administratīvās teritorijas;

Dati pieejami salīdzināmo datu datubāzes informācijas sistēmā BLIS (https://blis.lps.lv/lv/) un Latvijas
atvērto datu portālā šeit.

* sociālo pakalpojumu sniedzēju skaits;

ERAF projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1. kārta)” mērķis – pilnveidot Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) iespējas, lai
pakalpojuma statistikas pārskati būtu pieejami plašai publiskai lietošanai nepersonificētā līmenī.

* personas, kuras saņēmušas TPL, skaita sadalījums
pēc administratīvās teritorijas;
* VDEĀVK uzskaitē esošo bērnu ar invaliditāti skaits
sadalījumā pēc administratīvās teritorijas;

Atbalstu daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanai varēs
saņemt vairāk iedzīvotāju

5. februāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja
grozījumus Attīstības finanšu institūcijas Altum īstenotajā ES fondu atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai,
sniedzot iespēju arvien plašākam iedzīvotāju lokam saņemt atbalstu ēku atjaunošanai.
Turpmāk atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai
varēs saņemt arī trīs un četru dzīvokļu māju iedzīvotāji. Līdz ar grozījumiem atbalsta programmā iekļauts nosacījums, ka, lai dzīvojamā māja kvalificētos
atbalsta saņemšanai, tajā jābūt vismaz trim dzīvojamo telpu grupām, nevis vismaz piecām kā līdz šim.
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Tāpat līdz ar grozījumu pieņemšanu atbalstam ēku
atjaunošanai varēs pieteikties arī biedrība vai nodibinājums, kas dibināts ar mērķi aizstāvēt personu ar invaliditāti intereses (kas dibināti saskaņā ar
likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām”) un kā īpašumā ir attiecīgā ēka.

sniedza Altum, granta (dāvinājuma) apjoms bija tikai 35%, bet turpmāk tas būs 50%, kas ļaus arvien
plašākai iedzīvotāju daļai saņemt valsts atbalstu.
Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās
ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Vienlaikus turpmāk tiek vienādota atbalsta intensitāte visiem dzīvojamo māju īpašniekiem – 50%
no attiecināmajām projekta izmaksām. Līdz šim
dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem komercbankas neizsniedza kredītu ēku atjaunošanai, bet to

Izmaiņas pamatlīmeņa zināšanu
programmā “Par objekta ugunsdrošību
atbildīgajiem darbiniekiem”

terminoloģija precizēta atbilstoši ugunsdrošību regulējošo un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī
iekļauta atsevišķa tēma par civilās aizsardzības un
katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.
Papildus jaunajā 160 stundu programmas paraugā
norādīts, ka, apgūstot šo 160 stundu programmu,
izglītojamajiem dota iespēja apgūt pamatlīmeņa
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic
ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības,
ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības
ūdensvada pārbaudi, kā arī veidot šo personu profesionālās prasmes, lai tās spētu organizēt ugunsdrošību ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā, kā
arī priekšstata līmenī iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.
Paredzēts, ka izglītojamie apgūs četrus mācību
priekšmetus. Pēc katra apguves izglītojamais atbilstoši mācību plānam kārtos ieskaiti, bet programmas apguves noslēgumā kārtos noslēguma pārbaudījumu – eksāmenu. Ieskaites un noslēguma
pārbaudījums sastāvēs no teorētisko zināšanu vai
praktisko iemaņu pārbaudes atbilstoši programmai. Ieskaite var būt mutiska, rakstiska, testa veidā
vai arī kombinēti, tās vērtējums var būt “ieskaitīts”
vai “neieskaitīts”.

Lai izpildītu Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa
noteikumu nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības un nodrošinātu vienotu mācību plānu un apgūstamās tēmas profesionālās pilnveides izglītības
programmā “Pamatlīmeņa zināšanu programma
par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem” (160 stundu programma), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sagatavojis jaunu šīs izglītības programmas paraugu. Tas jāapgūst,
lai darbinieks būtu tiesīgs izstrādāt ugunsdrošības
instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā
ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi objektā.

Apmācība ugunsdrošības jomā tiek īstenota izglītības iestādēs, kurām ir izsniegtas licences profesionālās pilnveides izglītības 160 stundu programmas
īstenošanai.

Būtiskākā atšķirība, ko paredz jaunais 160 stundu
programmas paraugs, ir tas, ka turpmāk to varēs
apgūt personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību,
nevis ar pamatizglītību. Tāpat 160 stundu pro
grammas paraugā iekļautas atsevišķas jaunas tēmas atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām,

Mācību centri, kuri ir tiesīgi īstenot šo 160 stundu
programmu, kā arī visi interesenti ar jauno pro
grammas paraugu detalizēti var iepazīties VUGD
vietnē šeit.
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INTERREG Igaunijas–Latvijas programma
aicina pieteikt projektus 5. konkursam

Rietumigaunijas. Projektu pieteikumu iesniegšanas
termiņš ir 3. jūnijs.
Konkursa rezultātā programma gaida projektu pieteikumus jaunu pārrobežu tūrisma produktu izstrādei, kas balstīti uz kultūras un dabas mantojumu,
resursu taupīšanas kampaņu īstenošanai un kopīgo
ūdeņu pārvaldības iniciatīvām Rīgas līcī, kā arī Gaujas un Salacas baseinos.

Igaunijas–Latvijas programma aicina organizācijas
no Igaunijas un Latvijas iesniegt sadarbības projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai. 5. projektu konkurss ir atvērts programmas prioritātes
“Tīra un vērtīga dzīves vide” trīs atbalsta jomās: tūrisma attīstība, vides aizsardzība un kopīgo ūdeņu
pārvaldība.

Lai informētu par prasībām projektiem un pieteikumu sagatavošanā, programma 7. martā Rīgā un
Tartu (Igaunijā) organizē Informācijas dienas. Tāpat
Kopīgā sekretariāta darbinieki ir pieejami Tartu un
Rīgā un konsultē par konkursa prasībām un atbal
stāmām darbībām. Konsultācija pirms projekta pieteikuma iesniegšanas ir obligāta.

Pieejami aptuveni 2,5 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, un pieteikties var visu veidu
organizācijas un uzņēmumi no Kurzemes, Pierīgas,
Rīgas un Vidzemes, kā arī no Dienvidigaunijas un

Sīkāka informācija un norādījumi par to, kā pieteikties finansējumam, publicēti programmas vietnē
šeit, un visas jaunākās ziņas saistībā ar konkursu
tiek izplatītas facebook.com/estlat.

Konkurss “Labākais sociālais darbinieks
Latvijā 2018”

sociālais darbinieks Latvijā 2018;
* Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora
sociālais darbinieks Latvijā 2018;
* Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā 2018;
* Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2018;
* Labākais žūrijas komisijas izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2018.
Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi no
nominācijas tiek nominēts par Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2018. gadā.

Labklājības ministrija (LM) līdz 28. februārim izsludinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks
Latvijā 2018”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt
paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi
un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz
profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo
problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē
sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Izstrādātas divas elektroniski aizpildāmas anketas,
lai visiem iesniedzējiem piedāvātu vienādas iespējas un prasības anketu aizpildīšanā, par katru pretendentu sniedzot informāciju pēc vienādiem kritērijiem. Viena anketa paredzēta aizpildīšanai par
iedzīvotāju izvirzīto kandidātu, savukārt otra paredzēta darba devējiem, lai to aizpildītu par saviem
kandidātiem, tajā skaitā par nevalstiskas organizācijas izvirzīto kandidātu.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:
* Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta
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Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo
sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji
strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un
lēmumu pieņems līdz 8. martam.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē:
šeit – aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstiskās apvienības;
šeit – aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas.

Veselības ministrija aicina kļūt par
kampaņas “Kustinācija” brīvprātīgo

* popularizēt savos sociālajos tīklos tēmturi #Kustinacija, pievienojot to saviem ierakstiem, kas popularizē fiziskās nodarbes, kā arī aktīvi sekot un dalīties ar kampaņas sociālo tīklu ierakstiem;

Konkursa nolikums pieejams LM interneta vietnē
www.lm.gov.lv.

Veselības ministrija uzsākusi sabiedrības informēšanas kampaņu “Kustinācija” ar mērķi veicināt fizisku
aktivitāti, mudinot sabiedrību vairāk kustēties. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

* dalīties pieredzē ar sabiedrību par to, kā jums
izdodas ieinteresēt mazkustīgākos iedzīvotājus
sākt fiziskas nodarbes. Jūsu pieredzes stāsts tiks
publicēts kampaņas sociālo mediju kontos, lai
fiziskām nodarbēm iedvesmotu arvien jaunas
mērķgrupas – arī tos cilvēkus, kas kādu iemeslu
dēļ atturas no treniņiem vai ir pārtraukuši fiziskās
nodarbes.

Aicinām jūs, jūsu kolēģus vai organizāciju kļūt par
kampaņas brīvprātīgo kustinatoru, pamudinot cilvēkus sākt kustēties biežāk. Par kustinatoru var kļūt
ikviens, tajā skaitā arī dažādas organizācijas, pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmumi, NVO vai
neformālās grupas.
Aicinām jūs:

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu kustinacija@vm.gov.lv.

* savu iespēju robežās (uz nedēļu, dienu vai kaut
stundu) kļūt par kustinatoru, pamudinot cilvēkus
sākt kustēties vairāk, piemēram, ilgāk pastaigāties
vai uzsākt vingrot;

Aicinām sekot kampaņas “Kustinācija” aktualitātēm sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/
KustiNacija/; https://www.draugiem.lv/kustinacija/; https://www.instagram.com/kusti_nacija/.
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Ventspils ICT Cluster Meetup pārtop par
Ventspils #TechUP

Par godu trešajam darbības gadam turpmāk Ventspils ICT Cluster Meetup pasākumi tiks saukti vienkāršāk – Ventspils #TechUP. Pasākuma ideja un
forma nemainās, joprojām runāsim par un ap dažādām IT aktualitātēm.
Ventspils Digitālais centrs aicina uz šāgada pirmo Ventspils #TechUP, kas notiks 13. februārī
plkst. 18 Ventspils Augstskolā (Ventspilī, Inženieru
ielā 101a, D korpusa pagrabstāvā).
Šoreiz būs iespēja piedalīties neveiksmju rezultātā
gūto atziņu stāstu vakarā. Šāds formāts lielu popularitāti ieguvis jaunuzņēmumu vidū, pulcējot interesentus, lai mazliet nenopietnā veidā paraudzītos
uz uzņēmējdarbībā gūtajām atziņām, kas nākušas
caur neveiksmēm.
Neveiksmju rezultātā gūto atziņu stāstos dalīsies
Agris Krusts (SIA “IT centrs” dibinātājs, pieredze
uzņēmumos “Nerealitāte”, NetGames.lv, Tribine.
lv, Spoki.lv), Kristaps Skutelis (aizrautīgs jauno tehnoloģiju zinātājs, tehnoloģiju bloga “Kursors” redaktors, SIA “TestDevLab” publisko attiecību speciālists) un Andris Siliņš (uzņēmumu “Grafikers” un
“Profline” dibinātājs).
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Interesenti aicināti reģistrēties dalībai pasākumā
šeit.

Informatīvs seminārs par starptautiskā
finansējuma iespējām kultūras un radošo
nozaru projektu īstenošanai

par dažādām starptautiskā finansējuma iespējām
kultūras un radošo jomu projektu īstenošanai.
Seminārā varēs uzzināt, kādas iespējas sniedz ES
programmas dažādu kultūras nozaru, radošo industriju, audiovizuālās jomas un kultūrizglītības
projektiem, kā arī par mobilitātes un sadarbības
iespējām Baltijas–ziemeļvalstu reģionā un par konkursiem, kuros var veidot kopīgus projektus ar ES
un ārpus ES valstu kultūras organizācijām.
Seminārs notiks 14. februārī (ierašanās un reģistrācija no plkst. 9:45, semināra sākums plkst. 10) viesnīcā “Astor Riga” (Rīgā, Z. A. Meierovica bulvārī 10).
Detalizētāka informācija un pieteikšanās semināram ŠEIT.

Kultūras un radošo nozaru organizāciju un institūciju pārstāvji aicināti piedalīties ikgadējā seminārā
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CFLA aicina uz semināru par ERAF
atbalsta iespējām ražošanas telpu un
infrastruktūras attīstīšanai

eiro; vienam projektam maksimālais ERAF finansējuma apmērs ir 1 500 000 eiro, Rīgas plānošanas
reģionā – 5 088 784 eiro.
Seminārs notiks 19. februārī Ekonomikas ministrijā
(Rīgā, Brīvības ielā 55).

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina
interesentus 19. februārī uz semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) atbalsta iegūšanai ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidē
vai rekonstrukcijā. Šim mērķim programmas otrajā
atlases kārtā pieejami 25,4 miljoni eiro no ERAF.

Pieteikšanās semināram CFLA tīmekļa vietnē līdz
17. februārim.
Semināra darba kārtība – šeit. Semināra norisi būs
iespējams skatīt arī interneta tiešraidē.

Ar ERAF atbalstu plānots veicināt apstrādes rūpniecības un viedo specializācijas jomu komersantu
darbības paplašināšanos un jaunu uzņēmumu veidošanos, sekmējot industriālo telpu izveidi reģionos. Paredzēts finansējumu piešķirt ražošanas ēku
būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai visā Latvijas
teritorijā, izņemot Rīgu. Vienam plānošanas reģionam pieejamais ERAF finansējums ir 5 088 784

Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 15. aprīlim. Projektu iesniedzēji var būt komersanti vai
nodibinājumi, kas nekustamo īpašumu attīsta un
iznomā ražošanas vajadzībām, apstrādes rūpniecības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
nozares mazie un vidējie komersanti, kas būvē ražošanas telpas savām vajadzībām, kā arī ostas pārvaldes.

Konference “Inovācija attīstībai” Valmierā

Papildus diskusijām konferencē tiks sniegti arī
praktiski piemēri par šābrīža pasaules tendencēm
inovāciju jomā, tajā skaitā aprites ekonomikā.

27. un 28. februārī Valmierā notiks konference
“Inovācija attīstībai”, lai rosinātu gan valsts pārvaldes speciālistus, gan uzņēmējdarbības sektora
pārstāvjus aktīvāk izmantot inovācijas savā ikdienā.
Šāda veida pasākums Vidzemē tiek organizēts pirmo reizi, un tas notiks “Vidzemes inovāciju nedēļā
2019”.

Konferences pirmajā dienā, 27. februārī, tiks aplūkota valsts pārvaldes un pašvaldību speciālistu
loma jaunu inovāciju attīstīšanā reģionos, savukārt
otrā diena, 28. februāris, īpaši vērtīga solās būt tieši
topošajiem un jau pieredzējušajiem uzņēmējiem:
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pieredzē un zināšanās dalīsies ne tikai pašmāju
eksperti, bet arī deviņi inovāciju attīstītāji no ārvalstīm. Abas konferences dienas paredzētas gan teorētisku zināšanu papildināšanai, gan iedvesmai no
reāliem pieredzes stāstiem, kā arī eksperti būs brīvi
pieejami individuālu kontaktu dibināšanai.

tapušajām inovācijām, kuru radīšana uzņēmumiem nesusi izaugsmi un spēju konkurēt gan tepat
Latvijā, gan pasaulē.
Aicinām ar visiem pasākumiem iepazīties Vidzemes
inovāciju nedēļas 2019 vietnē šeit, kur pieejami
detalizēti pasākumu apraksti un iespējams reģistrēties to apmeklējumam. Dalība visos pasākumos
ir bez maksas.

Konferences dalībnieki varēs apmeklēt Vidzemes
inovāciju izstādi un iepazīties ar daļu no Vidzemē

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli tiek izmantoti
LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana.

Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos: jana.bunkus@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
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